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ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «18 PLUS» 

 

1. Στην ειδική κλήρωση του λογαριασμού «18 plus» (στο εξής «ο Λογαριασμός») συμμετέχουν οι πελάτες 
της Τράπεζας που είναι δικαιούχοι ενεργών λογαριασμών «18 plus» ή – σε περίπτωση κοινών 
λογαριασμών «18 plus» - πρώτοι κατά σειρά δικαιούχοι. Η συμμετοχή γίνεται μέσω του μοναδικού 
κωδικού πελάτη που έχει καταχωριστεί στο σύστημα της Τράπεζας για κάθε δικαιούχο ή – επί κοινού 
Λογαριασμού – για κάθε πρώτο δικαιούχο και με μία (1) συμμετοχή ανά κωδικό (ανεξάρτητα δηλαδή από 
το πλήθος των Λογαριασμών στους οποίους ο πελάτης είναι δικαιούχος ή πρώτος δικαιούχος). 
 

2. Η ειδική κλήρωση θα διενεργείται ηλεκτρονικά, μία φορά ετησίως, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Αποταμίευσης, την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους και εάν αυτή συμπίπτει με αργία, την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα.  
 

3. Τόπος διεξαγωγής της ειδικής κλήρωσης θα είναι τα γραφεία της Τράπεζας στοδός 25ης Μαρτίου 15 & 
Τεώ, εκτός εάν η Τράπεζα ορίσει διαφορετικά (οπότε και θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στο 
διαδικτυακό της τόπο www.eurobank.gr), παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας. 
 

4. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 10 (δέκα) τυχεροί, οι οποίοι θα λάβουν ως δώρο, ο μεν τυχερός που 
αναδείχθηκε πρώτος το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, οι δε επόμενοι εννέα (9), το ποσό των 
χιλίων (1.000) ευρώ έκαστος. 
 

5. Τα κέρδη των κληρώσεων πιστώνονται στους Λογαριασμούς των τυχερών δικαιούχων εντός των πέντε 
(5) πρώτων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κάθε κλήρωσης και υπόκεινται σε όλες τις 
νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις. Επομένως, το ποσό που θα πιστωθεί στους Λογαριασμούς των 
τυχερών δικαιούχων θα είναι το εναπομείναν μετά την αφαίρεση των προβλεπομένων από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία φόρων και τυχών λοιπών κρατήσεων. 
 

6. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση του κοινού Λογαριασμού, δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχει 
μόνο ο πρώτος κατά σειρά δικαιούχος, στον οποίο αποδίδεται το δώρο της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω 
αναφερόμενα. Στην περίπτωση που ο τυχερός είναι δικαιούχος, ή – επί κοινού Λογαριασμού – ο πρώτος 
κατά σειρά δικαιούχος, σε περισσότερους του ενός Λογαριασμών, τα κέρδη θα πιστώνονται στο 
Λογαριασμό που ανοίχθηκε πρώτος (ανεξαρτήτως εάν ο Λογαριασμός αυτός είναι ατομικός ή κοινός). 
 

7. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερώνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς από την αρμόδια Διεύθυνση της 
Τράπεζας. 
 

8. Οι τυχεροί δεν εξαιρούνται από τις επόμενες κληρώσεις. 
 

9. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση των όρων συμμετοχής στην κλήρωση του Λογαριασμού με την 
παράδοση σε αυτούς του εντύπου που τους περιέχει και δηλώνουν ενυπόγραφα στην αίτηση ανοίγματος 
του Λογαριασμού ότι τους αποδέχονται. Οι όροι της κλήρωσης είναι επίσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, 
διαρκώς διαθέσιμοι από τα καταστήματα της Τράπεζας και από το διαδικτυακό της τόπο 
(www.eurobank.gr). 
 

10. Η κλήρωση και το εξ αυτής όφελος δεν αποτελούν υποχρεωτική παροχή της Τράπεζας, παρέχονται εξ 
ελευθεριότητας και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της κλήρωσης, περιορισμού 
της συχνότητας διενέργειάς της, μεταβολής του ποσού των κερδών, αύξησης ή μείωσης του αριθμού των 
τυχερών και εν γένει μεταβολής των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της, χωρίς η 
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οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή να συνιστά μεταβολή των όρων της σύμβασης του Λογαριασμού. Η 
Τράπεζα γνωστοποιεί την κατάργηση ή μεταβολή μέσω ενημερωτικών εντύπων που θα είναι διαρκώς 
διαθέσιμα από τα καταστήματά της ή ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στο διαδικτυακό της τόπο μαζί 
με τους νέους κάθε φορά όρους ή / και με ειδική ανακοίνωση που θα περιέχεται στα αντίγραφα κίνησης 
του λογαριασμού που η Τράπεζα αποστέλλει στους δικαιούχους περιοδικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
Η τυχόν κατάργηση ή εκάστοτε μεταβολή των όρων της κλήρωσης θα έχει ισχύ από την επόμενη 
κλήρωση. 
 

11. Παρέχεται το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στις κληρώσεις, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του 
δικαιούχου του Λογαριασμού σε κατάστημα της Τράπεζας, η οποία (άρνηση) θα λαμβάνεται υπόψη για 
κάθε μεταγενέστερη της υποβολής της δήλωσης κλήρωση. 
 

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της 
παρούσας. 


